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Selim Çapar, Recep Demir ve Müge Uyar

“Yerel Yönetimlerin İyi Proje Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Proje-
si” il özel idareleriyle, büyükşehir, il ve ilçe belediyelerince uygulanan 
2005 yılından sonraki proje uygulamalarını kapsamaktadır.

Bu çerçevede belediyeler ve il özel idarelerince uygulanan ve uy-
gulanmakta olan projelerle ilgili olarak, yazışmalar sonucunda bilgi 
edinilmiş, bu projelerden uygun görülenler;  iyi hizmet uygulamaları, 
sosyal hizmet ve yardım (yaşlılar, dezavantajlı gruplar), eğitim, sağlık, 
gençlik ve spor, çocuk, kadın ve çocukları koruma, meslek ve beceri 
kazandırma, kentsel dönüşüm ve konut,  çevre ve çevre sağlığı ile 
enerji tasarrufu, kültür ve sanat, tarım ve hayvancılık, turizm ve tanı-
tım, hayvanları koruma ile halkın gönüllü katılımı ve trafik gibi katego-
rilere ayrılarak tasnif edilmiştir.

Tasnif edilen bu kategorilere göre yerel yönetimlerin görev ve yetki-
lerine değinilmesi, her bir proje grubuyla ilgili yasal ve diğer gerekli 
açıklamalarda bulunulması şeklinde çalışma yöntemi benimsenmiş-
tir. Bu suretle ortaya konulan simülasyon projeler; yerel yönetimlere 
proje uygulamalarında rehberlik edecek, proje yazma ve uygulama 
cesaretinin artmasını sağlanacaktır.

Çapar, S., Demir, R. ve M. Uyar (2019) Yerel Yönetimlerde Örnek 
Proje Uygulamaları, Ankara: TİAV. 
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Güvenlik, insanoğlunun varoluşuna ilişkin en temel unsurlardan biri-
dir. Güvenlik kavramı sosyal bilimler alanında genel çerçeve ve boyut-
lara karşılık gelen, bireylere, konulara, toplumsal gelenek ve görenek-
ler ile değişen tarihsel şartlara ve durumlar ile dinamiklere uyarlanan 
temel bir kavramdır. Bu kavram uzunca bir süre ulusal güvenlikle eş 
anlamlı bir şekilde, devletin unsurlarından bağımsız olarak siyasal 
otoritenin sürekliliği şeklinde değerlendirilmiştir.

Bu çalışmada güvenlik kavramına ilişkin tanımlara, bu kavramın ta-
rihsel gelişimine ve bu kavrama yönelik geleneksek ve modern yak-
laşımlar ile bu yaklaşımlara yönelik eleştirilere ve son dönemlerde 
dikkatlerin üzerinde yoğunlaştığı toplumsal güvenliğe ve toplumsal 
güvenliğin sağlanması noktasında 15 Temmuz hain darbe girişimi 
sonrasında yapılan faaliyetlere ilişkin açıklamalar ve değerlendirme-
ler yapılmıştır. 

Koca, M. (2019) 15 Temmuz Sonrası Toplumsal Güvenlik ve Huzur, 
Ankara: TİAV.

Mehmet Koca

15 Temmuz Sonrası 
Toplumsal Güvenlik 
ve Huzur 



125

İDARECİNİN SESİ / KASIM / ARALIK

Enver Salihoğlu

İl Özel İdaresinin 
Organları 

İl özel idaresi, il halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını kar-
şılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek 
oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir. İl özel 
idaresinin organları; il genel meclisi, il encümeni ve validen oluşur.

İl özel idaresi, ilin kurulmasına dair kanunla kurulur ve ilin kaldırıl-
masıyla tüzel kişiliği sona erer. Ancak, 2012 yılında yayımlanan 6360 
sayılı Kanunla büyükşehirlerde il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kal-
dırılması öngörülmüş ve 2014 yılı mahalli seçimlerinden sonra bü-
yükşehir olan 30 ilde uygulamaya geçmiştir. 2019 yılı itibarıyla 51 ilde 
il özel idaresi bulunmaktadır.

Bu çalışma il özel idaresini konu almaktadır. Amacı, organları başta 
olmak üzere il özel idaresini çok yönlü olarak incelemektir. Bu amaç 
doğrultusunda ayrıntılara fazla yer verilmeden il genel meclis, il en-
cümeni ve valinin görev, yetki ve sorumlulukları ele alınmaktadır. Ay-
rıca birbirleri ile etkileşimleri açıklanmaktadır.

Salihoğlu, E. (2019) İl Özel İdaresinin Organları, Ankara: TİAV.


